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Ako ste sa pripravili na Európsky týždeň mobility?

Pedál jún.
Verím, že nás pandémia celkom neopantala
a aspoň cez leto ste si našli čas na jazdu na bicykli.
Sme radi, že naše mestá sa pomaličky rozhýbavajú
(niektoré) a snažia sa urobiť život pre
cyklodopravu viac priateľskejší. Začínajú aj
zaujímavé kampane ako Do práce a do obchodu
na bicykli, tak verím, že sa zapojíte v hojnom
počte!
Prijemné čítanie
Marián Gogola/Redakcia
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V Trnave chcú pomôcť rodinám,
ktoré nemajú bicykle.

V Považskej Bystrici sa pripravujú nové
cyklotrasy

Darované bicykle v rámci akcie Bicykle do každej
rodiny, chce trnavské obchodné centrum MAX
využiť pre rodiny, ktoré si nemôžu dovoliť bicykle.

Po verejnej výzve, aby Trnavčania darovali
bicykle, kolobežky či trojkolky, ktoré už
nepotrebujú, prichádza čas, kedy sa môžu začať
hlásiť samotní záujemcovia. Zrenovované
dopravné prostriedky poputujú do rodín, ktoré
si ich kúpu nemôžu dovoliť.
Foto: Dominika Mrákavová
Mesto plánuje prepojiť atraktívne lokality Považského
hradu s Manínskou tiesňavou.
„Máme projektovú dokumentáciu na vybudovanie
mostu, ktorý by prepojil tieto lokality.
Chceme to však ako rekreačnú zónu, most bude slúžiť
výlučne pre peších a cyklistov. Chceme, aby sa časť,
kde je Podhradské more, stala turisticky atraktívnou a
bezpečnou aj pre cyklistov,“ povedal primátor.
Dlho pripravovaným projektom je práve cyklotrasa
spájajúca Trenčiansky a Žilinský samosprávny kraj.
Líniový prvok, popri ktorom je trasa naplánovaná, je
rieka Váh.
„Budovanie cyklotrasy koordinujeme s Trenčianskym
samosprávnym krajom, ten už má podané žiadosti o
povolenie na výstavbu jednotlivých etáp Vážskej
cyklotrasy. Mesto bude nadväzovať na tento projekt,
ktorý zahŕňa trasu od Dubnice nad Váhom až po hranicu
so Žilinským krajom. Dúfame, že rokovania medzi
krajmi budú pokračovať a trasa bude predĺžená až do
Žiliny,“ vysvetľuje primátor Karol Janas.

Cyklotrasa bude musieť prekonať Váh prostredníctvom
cyklolávky alebo mosta.
zdroj: https://mypovazska.sme.sk/c/22469943/vpovazskej-bystrici-a-okoli-pribudne-niekolko-cyklotrasfoto.html

Čo treba spraviť, ak sa chcete stať novým
majiteľom jedného z vyzbieraných bicyklov,
kolobežiek a pod.? Napíšte nám e-mailom na
adresu info@trnava.sk, aký druh dopravného
prostriedku (bicykel, kolobežka, trojkolka,
odrážadlo, skateboard a pod.) by ste chceli, a
prečo by ste ho mali dostať práve vy, resp. vaša
rodina. Napíšte nám (aspoň stručne) niečo viac
o tom, koľko členov má vaša domácnosť, v
akej životnej situácii sa nachádzate a podobne.
Ak má byť dopravný prostriedok darom pre
vaše dieťa, prosíme vás o uvedenie jeho veku.
Žiadosť je možno poslať aj poštou na adresu
Zdravé mesto Trnava, Mestský úrad v
Trnave, Trhová 3, 917 01 Trnava.
Pokiaľ sami bicykel nepotrebujete, no poznáte
niekoho, kto by ho ocenil, môžete nám o ňom
dať vedieť – vopred sa však spýtajte na jeho
súhlas a priložte kontakt naň. Prijímateľom
môže byť nielen fyzická osoba, ale aj
občianske združenie či iná organizácia,
ktorej môže bicykel pomôcť alebo uľahčiť
prácu.
„Chceme, aby sa bicykle dostali skutočne k
tým, ktorí si ich z rôznych dôvodov nemôžu
alebo nevedia zaobstarať sami. Mnoho ľudí sa
nachádza v nepriaznivých životných situáciách,
keď je potrebné zabezpečiť základné potreby, a
na bicykel či kolobežku pre deti neostávajú
financie. Práve takýmto rodinám môže zbierka
pomôcť, preto veríme, že Trnavčania ukážu
svoje dobré srdce a spolupatričnosť,“ hovorí
koordinátorka zbierky za samosprávu Petra
Vráblová zo Zdravého mesta Trnava.
Zdroj: Trnava.sk
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ROZHOVOR S VLADIMÍROM KRMELOM – AUTOROM CYKLOPOHĽADNÍC

Máte nejaký cyklistický vzor, čo sa týka mesta?

Už niekoľko rokov nás zásobuje nádhernými
pohľadnicami s cyklomotívom pán Vladimír Krmela.
Rozhodli sme sa ho kontaktovať a urobiť krátky
rozhovor.

Cyklistický vzor v Šumperku nemám(možná jenom
nevím). Pro mne jsou hrdinové všichni cyklisté
vydávající do městského provozu, kde se s nimi
nepočítá.

Pár slov o mně. Jmenuji se Vladimír Krmela. Narodil
jsem se v Šumperku ( r.1966), kde i žiju. Škola SPŠ
obor železniční doprava a přeprava v Šumperku.
Zaměstnání vlakvedoucí ČD do roku 2012, potom
invalidní důchod,zájmy kreslení.

Čo podľa vás chýba cyklodoprave v Čechách, čo by
ste chceli zlepšiť?Nemohu posoudit co chybí
cyklodopravě v ČR, nejsem odborník. Snad by
pomohlo, kdyby odpovědní pracovníci radnic, ale i
ostatní řidiči občas vyměnili auta za jízdní kola a
vyrazili do městského provozu, není nad vlastní
zkušenost.Chybí prostor pro cyklisty na silnicích,
cyklopruhy v křižovatkách, cykloobousměrky a asi i
ohleduplnost.(Můžeme se inspirovat cyklodopravou
v Nizozemí-NLcycling/YouTube.com...).

Bicyklujete pravidelne? Ak áno, kde najčastnejšie
(napr. do okolia , do prírody a pod.)
Na kole jsem jezdil do práce, do města, ale i do
přírody.Od r.2018 po úraze ruky jsem na kolo
nesedl...

Ako ste trávili koronu, teda mesiace cez korona
krízu?

Ako ste sa dostali k maľovaniu pohľadníc?

Korona-krizi jsem strávil doma, na zahrádce, občas
na internetu nebo u kreslení. Výtvarný kroužek byl
kvůli krizi uzavřen, ale kreslit se dá i doma.
Zdravotníci neurologie a lékárny byli tak dobří, že
léky z Olomouce mi poslali až domů a nemusel jsem
pro ně do Fakultní nemocnice.Za to jim patří velké
poděkování. O dovoz nákupů se v Šumperku
postaral taxík Maxík.

Od r.2012jsem začal navštěvovat výtvarný kroužek
SVČ Doris Šumperk. Vedoucí kroužku nás pozvala na
svoji výstavu kreseb. Některá díla byla ve formě
pohlednic pro dobročinné organizace v Šumperku a
to se mi líbilo. Do kroužku jsem jezdil na kole, tehdy
až k radnici (tedy i do kopce.)
Kedy ste začali čítať náš časopis?
Myslím, že časopis CYKLODOPRAVA jsem
"objevil"asi v roce 2013.Zaujaly mne články o
cyklodopravě v Nizozemí.A hned mne napadlo
kreslit "cyklopohlednice"pro radost, první jsem
rozdal v kreslení...

Chceli by ste niečo odkázať našim čitateľom?
Co bych chtěl vzkázat Vaším čtenářům? Jezděte na
kole pokud Vám to zdravotní stav dovolí, když ne,
tak najděte jiný způsob dopravy.
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S pozdravem Vladimír Krmela.
Ďakujeme za rozhovor.

Pre všetkých, ktorí túto tému považujete rovnako ako
my za dôležitú, dávame preto do pozornosti dôležité
dátumy, aby ste si ich mohli v diároch rezervovať,
zúčastniť sa, prípadne pomôcť pri organizácii a
propagácii. Všetky nižšie uvedené podujatia vyzývajú
k zmene prístupov a zvyšujú povedomie o udržateľnej
mobilite, ale len spolupráca organizácií, inštitúcií,
zamestnávateľov, odborníkov a plánovačov mestskej
mobility či širokej verejnosti pri hľadaní riešení nás
môže posunúť smerom k bezpečnému zotaveniu
a následnému udržateľnému rozvoju miest aj na
Slovensku.

Konferencia cyklistická
doprava 2020, kampane
a workshopy. Zapíšte si
do diára!
Oznamujeme vám, že XII. ročník odbornej
konferencie Cyklistická doprava, konferencia
o cyklistickej doprave, cykloturistike a
udržateľnej mestskej mobilite, sa uskutoční
19. októbra 2020 v Bratislave. Súčasťou
konferencie bude aj vyhodnotenie kampane
Do práce na bicykli a Európskeho týždňa
mobility 2020 na Slovensku.

Termín registrácie do kampane Do práce na bicykli:
- pre samosprávy je posledný deň registrácie 18.
augusta 2020
https://www.dopracenabicykli.eu/registraciasamospravy

Tento rok je netradičný, nakoľko maličký vírus
Covid-19 zmenil bežný spôsob života ľudí na
takmer celej planéte. Tým, že počas
lockdownu autá takmer zmizli z ulíc, sa
významne znížila úroveň prachu, hluku a
znečistenia ovzdušia, a tiež počet dopravných
nehôd poklesol na historické minimá. Už
počas karantény sa ukázalo, že bicyklovanie je
najbezpečnejší a najúčinnejší spôsob dopravy
aký máme. Viaceré krajiny a mnohé mestá
zareagovali veľmi promptne a začali rýchlo
vytvárať bezpečný priestor na jazdu bicyklom
a pre pešiu dopravu. V súčasnosti už mnohé
samosprávy, ale aj celé štáty deklarujú, že sú
odhodlaní v tejto myšlienke pokračovať.
Okrem dočasných opatrení však plánujú aj
systémové zmeny, ktoré by v dlhodobom
horizonte viedli k prerodu z miest pre autá na
mestá pre ľudí.

- pre tímy je registrácia možná do 7. septembra 2020
https://www.dopracenabicykli.eu/registracia-timu
Termín registrácie do kampane Európsky týždeň
mobility:
- samosprávy sa môžu registrovať do 15.9.2020
https://registration.mobilityweek.eu/login.php?lang=
sk
- pre organizácie a inštitúcie je registrácia možná
celoročne
https://mobility-action.mobilityweek.eu/login.php
Termín registrácie do kampane Do školy na bicykli
- pre školy a žiakov do 15.9.2020
https://www.doskolynabicykli.sk/
Podrobnejšie informácie o podujatiach nájdete na
príslušných webových stránkach.
Prosíme vás, v rámci vašich možností, pomôžte nám
šíriť tieto informácie medzi svojimi známymi,
kolegami, rodinnými príslušníkmi, priateľmi či
susedmi – spolu sme silnejší!

Kampane ako Do práce na bicykli, Európsky
týždeň mobility, Do školy na bicykli a Na
bicykli do obchodu, ktoré majú na Slovensku
už tradíciu a zapája sa do nich množstvo
samospráv, inštitúcií a organizácií, tak
získavajú svoju opodstatnenosť viac ako
kedykoľvek predtým. V rovnakej pozícii sú aj
konferencie, semináre či workshopy na tému
rozvoja udržateľnej mestskej mobility, ktoré
vytvárajú priestor na diskusiu a hľadanie
optimálnych riešení. V súčasnosti je totiž
jasné, že je nutná zmena prístupov k riešeniu
mobility – nielen v iných krajinách, ale aj na
Slovensku.

Andrea Štulajterová, národná koordinátorka kampaní
Do práce na bicykli a Európsky týždeň mobility 2020
na Slovensku.
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Nakupovanie na bicykli ako správna voľba

S touto myšlienkou sa každoročne pohrávajú aj organizátori národnej kampane Na bicykli do
obchodu, ktorí pre všetkých účastníkov kampane pravidelne prinášajú rôzne aktivity a súťaže
podporujúce využívanie bicykla pri nakupovaní.
Hlavným cieľom týchto aktivít a samotnej kampane, je celoročná podpora ekologických foriem
dopravy ako plnohodnotnej alternatívy pre individuálnu motorovú dopravu. Návšteva obchodov,
služieb či rôznych inštitúcií na bicykli efektívne znižuje množstvo áut v našich mestách a obciach.
Častokrát je to rýchlejšie, jednoduchšie a navyše aj lacnejšie ako využitie automobilu. Či už ide o
ten bežný, každodenný nákup, návštevu kaderníctva, kvetinárstva alebo trhoviska, bicykel vždy
plnohodnotne poslúži a bez problémov odvezie všetko potrebné.
Aj tohtoročná kampaň sa bude niesť v znamení zdravého životného štýlu a moderných trendov so
zreteľom na ochranu životného prostredia. Kampaň je zameraná hlavne na menších, lokálnych
predajcov a poskytovateľov služieb po celom Slovensku. Podporu získala priamo od ministerstva
dopravy a výstavby SR ako aj od ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Cieľom kampane je priblížiť zákazníkom aj predajcom túto formu dopravy a poukázať na jej prednosti
a výhody. Kľúčové je aj zlepšovanie služieb pre zákazníkov, ako napríklad osadenie nových stojanov
pre bicykle či zvýšenie bezpečnosti počas nákupu.
Kampaň prebieha celoročne, pričom mesiac september je zároveň aj súťažným mesiacom, kedy môžu
účastníci kampane vyhrať hodnotné ceny. Bližšie informácie ohľadne termínov ako aj samotné pravidlá
nájdete na domovskej stránke kampane.
Vzájomné prepojenie zákazníkov a predajcov s bicyklami dokáže vniesť do tak samozrejmej veci akou
je nakupovanie niečo nové, zaujímavé a otvára tak úplne nové možnosti.
To však nie je všetko, kampaň siaha aj hlbšie - snaží sa vplývať na zákazníkov aj priamo pri ich
nákupoch. Využívanie ekologických tašiek či vreciek, vyhýbanie sa plastovým obalom a veľkým
baleniam, to je len zlomok z aktivít kampane. Účastníci kampane budú súťažiť o mestský bicykel,
športové hodinky a ďalšie hodnotné ceny.
Aktuálne dianie môžete sledovať priamo na webovej stránke kampane www.nabicyklidoobchodu.sk
alebo cez náš facebookový účet.
Neváhajte a zapojte sa do kampane aj vy a objavte čaro nakupovania na bicykli. Registrácia do
kampane prebieha počas celého mesiaca august. Samotná súťaž v nakupovaní na bicykli bude v
septembri.
tím organizátorov NBDO / oz Mám rád cyklistiku 7

Aký dopad na mesto malo vybudovanie cykloparkoviska v Utrechte?
Text: Kees van Ommeren

Keď minulý rok otvorili v Utrechte najväčšie parkovisko na bicykle na železničnej stanici pre bicykle, neprajníci to
nazvali 30 miliónové šialenstvo, ktoré nemá obdoby . Hejtovali parkovisko , že sa sa toľké peniaze vyhodili iba na
parkovanie bicyklov.Dopravný ekonóm Kees van Ommeren však prišiel na zaujímavé zistenia. Citujeme z jeho
článku uvedeného na :
https://dutchcycling.nl/en/news/blog/investing-in-bicycle-parking-saves-cities-money.
Pri parkovaní bicyklov sme vypočítali, že celkové náklady na každý stojan na bicykel boli približne jedno euro za
deň vrátane všetkých investičných a prevádzkových nákladov. Finančné verejné náklady cestujúcich, ktorí by
cestovali na stanicu autobusom alebo električkou, boli približne tri eurá denne, berúc do úvahy iba dotácie na
verejnú dopravu. Takže by sme mohli ľahko dokázať, že čisto finančne nebolo investovanie do parkovania
bicyklov vôbec drahé. Náklady predstavovali iba jednu tretinu dotácií na verejnú dopravu.
Investície do parkovania bicyklov sa v porovnaní s cestujúcimi, ktorí idú autom na miesto určenia, ukázali ako
veľmi zaujímavé: spoločenské náklady na všetky negatívne vplyvy a externality spojené s cestovaním autom boli
každoročne rádovo desiatky miliónov eur. Vrátane účinkov, ako sú kongescie, emisie, zmena podnebia, zdravie
atď. a to aj v tých najoptimistickejších scenároch.
Takže záverečná správa alebo message je nasledovná:
Investovanie tohto veľkého množstva peňazí do „len“ parkovania bicyklov za to stálo!
Voľne preložené a upravené podľa originálu: Marián Gogola
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V Londýne nový cyklohub na
parkovanie

V Hágu otvorili nové parkovisko pre
bicykle na stanici

V londýnskej štvrti Carnaby, kde si môžete dať večeru
alebo ísť nakúpiť, otvorili bike hub. Tam si zákazníci
môžu nechať svoje bicykle, pričom budú pod
dohľadom kamier.

Aby toho nebolo málo, tak aj v ďalšom
holandskom meste otvorili nové parkovisko pre
bicykle na železničnej stanici.

Ide o pozitívne opatrenie zo strany podnikateľov, aby
prilákali viac zákazníkov na bicykloch, pričom sa
nemusia strachovať, kde si zaparkujú bicykel.
Služba je zadarmo.
zdroj:https://www.carnaby.co.uk/bike-hub/

V Bratislave na autobusovej stanici NIVY
vzniká cykloveža.
Po Trnave aj hlavnémesto Bratislava bude mať svoju
cyklovežu. Tú buduje HB REAVIS v rámci areálu
autobusovej stanice Mlynské Nivy.

Zdroj Twitter: Mark Wagenbuur
Foto: Dominik Jursa
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JE VYHLÁSENÁ NOVÁ VÝZVA IROP
5.augusta vyšla zaujímavá výzva IROP-PO1-SC122-2020-59 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity
nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. Uvidíme
ako výzvy zhostia mestá , kraje a prípadné iné inštitúcie.
Ukončená: Neurčené
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj,
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Zahraničie
Vyčlenené finančné prostriedky za zdroj EÚ: 16 349 708,00 € Vyhlasovateľ výzvy: Riadiaci orgán OP
Integrovaný ROP
Druh výzvy: Výzva (Dopytovo – orientovaná)
Typ výzvy: Otvorená Predvýber na základe projektového zámeru: Nie Posudzované obdobia: 1. obdobie: do
5.11.2020 • 2. obdobie: do 5.2.2021
Typy aktivít:






302010031R019 – A. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú
dopravu (LDR)
302010031R020 – B. RIUS_bez UMR_Propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti
(LDR)
302010031U019 – A. UMR_Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu
(LDR)
302010031U020 – B. UMR_Propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti (LDR)
302010031P – Podporné aktivity

Konkrétny cieľ: 302010032 – 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy
(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. Kategória regiónov: rozvinutejšie
regióny Typy aktivít:






302010032R103 – A. RIUS_bez UMR_ Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú
dopravu (MDR)
302010032R104 – B. RIUS_bez UMR_Propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti
(MDR)
302010032U103 – A. UMR_ Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu
(MDR)
302010032U104 – B. UMR_Propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti (MDR)
302010032P – Podporné aktivity
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NOVÁ CYKLODIAĽNICA MEDZI YPENBURGOM A DENHAAGOM S
CYKLOMOSTOM A CYKLOOKRUŽKOU
Text:Marián Gogola

Nedávno vybudovali medzi dvoma holandskými
mestami Ypenburg a DenHaag novú cyklodiaľnicu.
Tá má aj nové prvky pre cyklistov. Keďže križuje
diaľnicu, cyklisti sú prevedení ponad cez cyklomost s
názvom Jan Linzel Viaduct A4 , ktorý ústi na
cyklocestičku na druhej strane. Aby nevznikali
kolízie, urobili malú okružnú križovatku pre
cyklistov.
Treba si hlavne všimnúť, aký je široký cyklomost,
nerobia to na šírku jedného cyklistu ako na
Slovensku.
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JAZDA NA BICYKLI NA PREDPIS AKO LIEK
NA OBEZITU

Amsteveen vybudoval novú
kruhovú križovatku pre cyklistov
Text:Marián Gogola

Britský premiér chce, aby sa jazda na bicykli
predpisovala ako liek na obezitu. Je to jedno z
riešení, ktoré chce pretlačiť spolu so zákazom
nezdravých potravín. Dôvodom je fakt, že 2/3
Britov je nad normálnou váhou, 36% majú
nadváhu a 23% je obéznych.
Johnson posmeľuje doktorov,aby sa nebáli
predpísať jazdenie na bicykli ako liek na podporu
fyzickej aktivity. Je to jedno zopatrení, ktoré
práve cez korona krízu má pomôcť ľuďom lepšie
prekonať toto ochorenie,lebo ako ukázali
štatistiky, práve ľudia s nadváhou majú potom
problém s priebehom ochorenia COVID19.
Sám Johnson je vášnivým cyklistom a sám ako
starosta Londýna sa zaslúžil o rozvoj
cykloinfraštruktúry v Londýne.

Časy keď na križovatke v meste Cambridge
mali prednosť iba autá sú preč. Od 31.júla sa
na hlavne križovatke udiali zaujímavé zmeny.
Križovatka bola totiž prerobená na holandský
spôsob, tak aby chránila cyklistov. Holandský
rukopis je zrejmý aj preto, lebo ju navrhovali
dve holandské firmy a Royal HaskoningDHV a
Mobycon .
Začiatkom augusta zničil jeden stĺpik na
križovatke vodič, ktorý si ho nevšimol, preto
bola križovatka pár dní uzavretá. Následne ju
opäť spojazdnili.

zdroj:
https://www.theguardian.com/politics/2020/jul/26
/doctors-to-prescribe-bike-rides-to-tackle-ukobesity-crisis-amid-coronavirus-risk

Ako vyzerá v skutočnosti si môžete pozrieť na
nasledujúcom linku:
https://youtu.be/K20Ol8MGinI
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V ŽILINE SA BUDUJE NOVÝ ÚSEK
CYKLOTRASY H2

NA BÝVALEJ ŽELEZNIČNEJ TRATI
PIEŠŤANY- VRBOVÉ BUDE ASI
CYKLOTRASA

Tento úsek by mal prepojiť sídliská Solinky
a Hliny s centrum mesta.
.

Železničná doprava na trati Piešťany – Vrbové sa
pravidelne neprevádzkuje už niekoľko desiatok
rokov. Záujem o túto nepoužívanú trať prejavilo
združenie obcí Zelená cesta (v zložení mesto
Piešťany, obec Trebatice, obec Krakovany a
mesto Vrbové), ktoré chce v tomto úseku
vybudovať cyklotrasu. Železnice Slovenskej
republiky a združenie obcí Zelená cesta sa
dohodli na 10-ročnom nájme s možnosťou
predĺženia o ďalších 10 rokov.

V júli bola podpísaná Zmluva o dielo na
Spracovanie projektovej dokumentácie pre
stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu
stavby Cyklotrasy Piešťany - Vrbové, s víťaznou
firmou Nvia, s.r.o., ktorá má podľa zmluvy
povinnosť predložiť hotovú dokumentáciu
najneskôr do 18.09.2020.
Zdroj: ZSR a Zelená cesta
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VODIČ SUV SI POMÝLIL PARKOVISKO PRE
BICYKLE S NORMÁLNYM PARKOVISKOM
Neznámy nemecký vodič si v Utrechte pomýlil
parkovisko pre bicykle s parkoviskom pre automobily
a chcel sa dostať dnu.

TRNAVČANIA
MÔŽU
NETRADIČNÉ
ELEKTROBICYKLE

TESTOVAŤ
RODINNÉ

Ups, stáva sa..:-)

Trnava chystá skúšobnú prevádzku rodinných
cargo bicyklov, ktoré majú v prednej časti
priestor na odvezenie dvoch – troch menších
detí alebo väčšieho nákladu.

Zdroj:
https://www.dumpert.nl/item/7954347_fe655d58

Slúžiť majú na rodinné výlety, vybavené sú
aj elektromotormi. Mesto Trnava má tri
takéto bicykle s nápisom Trnavská rodina na
kolesách, spolu stáli 18 700 eur.

VO VILNIUSE BUDUJÚ BEZPEČNÉ
HOLANDSKÉ KRIŽOVATKY
Holandský dizajn prebrali aj do Vilniusu, kde budujú
podobné križovatky a riešenia pre cyklistov ako
v Holandsku.

Samospráva momentálne podľa hovorkyne
radnice Veroniky Majtánovej hľadá päťdesiat
záujemcov, ktorí chcú tento rok testovať
požičiavanie cargo bicyklov a pomôcť tak
nastaviť systém do ostrej prevádzky v ďalšej
sezóne.
Mestské cargo bicykle sú určené pre rodiny
s deťmi, preto jednou z podmienok je, že si
ich môžu vypožičať iba rodičia pre svoje deti,
ktoré sú staršie ako jeden rok, prípadne v nich
môžu dospelé osoby povoziť svojich
súrodencov starších než tri roky.

Bicykle vyskúšala aj prezidentka Zuzana
Čaputová ako aj minister školstva Branislav
Gröhling.
Zdroj: Trnavský hlas
Foto: FCB Zuzana Čaputová

Ako prežívate COVID opatrenia?
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Prevencia nehôd cyklistov na okružných križovatkách
Ing. Anna Kollárová
Slovenský zväz stavebných inžinierov
e-mail: szsi@sksi.sk
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá problematikou nehodovosti cyklistov na okružných
križovatkách v súvislosti
s celkovým rastom objemov cyklistickej dopravy
z dopravno-inžinierskych
hľadísk. Ide o problémy, koncepčného, projektového a
prevádzkového charakteru, ktorých viaceré riešenia a možnosti aplikácie
v konkrétnych prípadoch nielen plánovaných ale aj realizovaných križovatiek, by
mohli zaujať samosprávy, projektantov a správcov komunikácií.

Úvod
Napriek viacerým usmerneniam riešenia okružných križovatiek v príslušných STN
a TP, sa u nás podrobnejšiemu rozboru nehodovosti cyklistov, zvlášť na OK.
doposiaľ stále venuje len okrajová pozornosť. Nasledujúce upozornenia, opierajúce
sa o zahraničné skúsenosti sú iba krátkym úvodom do celej problematiky. Táto téma
presahuje možnosti rozsahovo obmedzeného príspevku, preto je zameraná na jeden
aspekt nehodovosti – prevenciu. Bokom je ponechaná štatistika a analýzy príčin
v konkrétnom časopriestore, ktoré si vyžadujú príslušné podklady a tiež čas na ich
spracovanie.
Najčastejšie sa vyskytujúce OK s jedným jazdným pruhom sú typom križovatiek ciest,
navrhovaných prevažne v zastavanom území, alebo na vstupoch doň, a sú
považované za najbezpečnejšie pre jej účastníkov (teda aj pre cyklistov). Na väčších
alebo viacpruhových OK jazda na bicykli môže byť bezpečnejšou
zriadením
fyzicky separovaných cyklistických cestičiek alebo pruhov - samostatných príp.
spoločných s chodcami. Koncepcia vedenia cyklistických trás a jej dotyk s OK musí
byť prispôsobená zvolenému typu a rozmerom križovatky. Existujúce menšie OK
s veľkými počtami cyklistov, môžu byť vylepšené tak, aby preferovali používanie
bicykla a pritom zaisťovali vyššiu bezpečnosť všetkým účastníkom premávky.
Križovatka, všeobecne definovaná ako okružná, sa skladá zo stredového ostrovčeka,
okolo ktorého musia jazdiť všetky vozidlá v tom istom smere, v jednom alebo vo
viacerých pruhoch. (Výnimkou sú mini-okružné križovatky s prejazdným stredovým
ostrovčekom). Spravidla, blížiace sa vozidlá musia dať prednosť v jazde vozidlám,
ktoré už sú v okružnej križovatke, len zriedka je v nich preferovaný niektorý hlavný
smer resp., pri vysokých zaťaženiach, jednotlivé smery v rámci jej svetelného
riadenia. Intenzita premávky určuje kapacitu, rozmery a počet jazdných pruhov.
Možné kolízie jazdných dráh sú nahradené „vsúvavým“ pohybom. Ide o hlavnú
výhodu v rámci bezpečnosti. Veľmi frekventované OK a OK s viacerými jazdnými
pruhmi alebo špecifické druhy OK (vicpruhové, turbínové a pod.), si vyžadujú
osobitnú koncepciu aplikácie ich využitia aj pre bicykle. Keďže sa navrhujú menej
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často, zvyčajne sa pri nich s priamym prejazdom cyklistov neuvažuje, alebo sa riešia
s ich mimoúrovňovým križovaním – nad, pod úrovňou OK, spolu s chodcami a pod.
Funkcia OK vo vzťahu k bezpečnosti premávky
Križovatky sú koncipované ako okružné preto, aby zaručovali plynulosť a bezpečnosť
premávky na cestách s prevažne nižšími intenzitami, rovnomerne rozloženými do
všetkých smerov. Zároveň sa využívajú na zníženie rýchlosti, najmä na vstupoch do
aglomerácie a ako upozornenie na zmenu rýchlostných limitov. Keď sa dôležité
cyklistické trasy stretávajú s cestami s miernejšou premávkou, okružné križovatky
umožňujú cyklistom prejsť cez ne a odbočiť v nich bezpečnejšie a ľahšie. Väčšie OK
s hustejšou premávkou a nepriaznivejšou skladbou dopravy, môžu byť koncipované
s doplnkovými zariadeniami v prospech bezpečnosti a pohodlia cyklistov. Na
prítomnosť a bezpečné riešenie prejazdu cyklistov je pritom nutné pamätať už pri ich
plánovaní. Dodatočné úpravy sú nielen finančne náročnejšie, ale vo väčšine
prípadov OK v obmedzených priestoroch sídel plošne nerealizovateľné.
Oblasť aplikácií:
Cyklistické spojenie križuje nosnú mestskú os so strednou intenzitou
premávky (v strede aglomerácie, medzi 30 km/h a 50 km/h, mimo aglomerácie,
medzi 50 km/h a 80 km/h). V prípade slabej premávky, križovatka s prednosťou
v jazde, bez osobitných úprav a zariadení, bude stačiť. V prípade intenzívnejšej
premávky, treba počítať s navrhovaním OK, najmä v nasledujúcich situáciách:




Dve cesty na úrovni strednej premávky (až do 500 jednotkových vozidiel za
hodinu na obslužnej komunikácii, až do 1 750 j.v. za hodinu na nosnej
mestskej osi) prijmú relatívne zvýšený počet cyklistov (miestne trasy
a frekventované miestne trasy s prednosťou v jazde, a hlavné trasy bez
prednosti v jazde).
Obe cesty sú frekventované (vrátane menšieho počtu cyklistov).

Zároveň OK sú často využívané vtedy, keď dve nosné mestské osi so strednou
premávkou sa križujú (50 km/h v aglomerácii, 80km/h mimo nej; premávka na
každej z ciest môže dosahovať až 1 750 j.v./h). OK s jedným jazdným pruhom môže
prijať od 2000 do 2400 j.v./h. OK s dvomi jazdnými pruhmi môže prijať cca 4000
j.v./h. Vo všetkých prípadoch ich môžu cyklisti využívať, ak ich koncepcia zahŕňa
v sebe špecifické zariadenia.
Treba pripomenúť, že OK sa neodporúčajú navrhovať v prípade nosných, dopravne
silne zaťažených trás – tie samotné už aj cyklistov nútia robiť obchádzky, s čím je
treba uvažovať už pri tvorbe plošných koncepcii cyklistickej infraštruktúry a návrhu
OK, osobitne v mestskom a prímestskom území.

Všeobecné koncepčné problémy s cyklistami vzhľadom na bezpečnosť
Okružné križovatky zlepšujú vo všeobecnosti bezpečnosť premávky.
Neeliminujú pritom všetky riziká pre cyklistov, ale len ich redukujú na tri typy
možných kolízií. Prvý vyvoláva viac nehôd ako druhý, a druhý viac ako tretí.
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1. Automobilisti, vchádzajúci do OK, nedávajú prednosť cyklistom, jazdiacim po
okraji okruhu. To robí hlavný problém na veľkých OK s viacerými jazdnými
pruhmi, pretože automobilisti sústreďujú svoju pozornosť predovšetkým na
stred OK.
2. Automobilisti, opúšťajúci OK, pretínajú dráhu cyklistom, jazdiacim na okraji
križovatky. Táto situácia je riskantnejšia na veľkých OK, a vtedy, keď jazdný
pruh pre cyklistov núti cyklistu jazdiť po okraji okruhu.
3. Cyklisti, vchádzajúci do OK, pretínajú dráhu vozidiel, ktoré vchádzajú do OK.
K tomu dochádza vtedy, keď cyklista chce prejsť cez pravý jazdný pruh.
Všetky tieto riziká sa redukujú na OK s jedným jazdným pruhom,
a s jednopruhovými vstupnými a výstupnými ramenami, pričom ide
o riešenia, ktoré treba najmä v sídlach uprednostňovať.
Skúsenosti ukázali, že OK s jedným jazdným pruhom a koexistencia cyklistov
s motorovými vozidlami tvorí typ najbezpečnejšej križovatky (pre všetkých
účastníkov premávky, teda aj pre cyklistov).





Zabraňuje kolíziám vozidiel jazdiacim v protichodných smeroch. Štvorramenná
križovatka má iba osem prípadných kolíznych miest (32 bez okruhu).
Zjednodušuje konfliktné situácie: vozidlá vstupujú do okružných križovatiek
a vychádzajú z nich bez toho, aby sa ich dráhy krížili.
Znižuje rýchlosť na úroveň kolíznych bodov: všetky vozidlá sa musia držať
v oblúku a spomaliť, keď vchádzajú do OK.
Znižuje čakaciu dobu, pretože má veľkú kapacitu a pomerne rýchly tok
premávky.

V prípade intervalu medzi vozidlami, cyklisti sa môžu ľahko začleniť do dopravného
prúdu a výjsť z OK. Vozidlo nemôže predchádzať cyklistu, alebo mu pretínať dráhu.
Cyklisti nemusia zostávať v pravej časti okruhu, ale môžu zaujať pozíciu v strede
jazdného pruhu.
Okružná križovatka s dvomi
nebezpečenstvo pre cyklistov.




jazdnými

pruhmi

predstavuje

väčšie

Vozidlá sa pohybujú v tom istom smere, ale sa preplietajú pri menení radu.
Cyklisti riskujú, že do nich vrazí vozidlo, ktoré opúšťa OK, vychádzajúc zo
stredového pruhu.
Vozidlá pretínajúce jazdné pruhy kolmo, blížia sa kolmo k cyklistom,
pohybujúcim sa v oblúku.


Okružné križovatky s jedným jazdným pruhom a koexistencia cyklistov s motorovými
vozidlami.
Jednopruhová OK, ktorou prejde menej ako 6000 j.v. za deň, si nevyžaduje nijaké
špeciálne zariadenie pre cyklistov. Toto sa aplikuje najmä pri križovaní dostatočne
frekventovaných obslužných komunikácií, aby sa zistila opodstatnenosť OK, ale pri
celkových málo zvýšených rýchlostiach (30 km/h v aglomerácii).
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Povoliť šírku pruhu od 5 do 6 m. Polomer oblúku bude 12,5 m pri 20 m šírke
a polomer ostrovčeka 6,5 m pri 15 m.
Pripojiť „zvučiaci prúžok“(?) okolo ostrovčeka na usmernenie kamiónov
a autobusov. Jazdný pruh je dimenzovaný podľa vozidiel, ale širšie vozidlá
môžu presiahnuť zľahka vyvýšený prúžok.
Prerušiť cyklistické zariadenia 20 alebo 30 m pred OK, aby sa cyklisti zaradili
do premávky pred križovatkou.
Vyhnúť sa spojovacím cestám pravého odbočenia. Spojovacie cesty môžu
značne zvýšiť kapacitu OK a jej bezpečnosť, bez dodatočného pruhu.
No, toto zariadenie nie je naklonené bicyklom: pripájanie pruhov je synonymné
doplnkovým kolíznym bodom s cyklistami, ktorí budú musieť častejšie
spomaľovať. Čo sa týka dôležitých cyklistických napojení, zlepšenie premávky
a bezpečnosti motorových vozidiel sa robí na úkor premávky a bezpečnosti
cyklistov.
Vyhnúť sa napojeniu cyklistického pruhu v okružnej križovatke. Viaceré
štúdie ukazujú, že táto voľba je nebezpečnejšia, ako nemať okruh. Cyklistický
pruh vytvára falošný dojem bezpečnosti. V skutočnosti, napojenie pruhu
zdvojnásobuje počet kolíznych bodov. Vozidlá môžu predchádzať cyklistov
a pretínať im dráhu. Okrem toho, cyklistický pruh núti cyklistov jazdiť po okraji
okruhu: to robí dojem, že vychádzajú z OK, aj keď nejde o tento prípad. Bez
cyklistického pruhu, cyklisti sa vlúdia medzi autá do stredu pruhu na okruhu.

Niektoré nízkorýchlostné priesečné križovatky ciest môžu byť dosť frekventované
(obslužné komunikácie pri 30 km/h), no je možné, že tam nebude dostatok priestoru,
potrebného na kompletnú OK. V tomto prípade môže byť zriadená mini-OK. Pri
polomere oblúku menšom ako 10 m, stredový ostrovček musí mať v priemere
maximálne 5 m. Centrálny ostrovček bude trochu vyvýšený, teda bude prejazdný,
najmä veľkými vozidlami. Pri prispôsobenej svetelnej signalizácii, koncepcia bude
dostatočne jasná na to, aby vozidlá jazdili po okruhu. Príležitostne vozidlá môžu
prejsť naprieč stredovým ostrovčekom, najmä keď odbočujú vľavo.

Okružné križovatky so samostatnou cyklistickou cestičkou
Na frekventovaných jednopruhových OK (viac ako 6000 j.v. za deň) a na
dvojpruhových OK sa odporúčajú samostatné cyklistické cestičky. To sa aplikuje
vtedy, keď je v tom zahrnutá nosná mestská os, a tiež vtedy, keď križovatkou prejde
denne až 25 000 j.v. Ale už aj od 10 000 j.v. za deň sú lepšie svetelne riadené
križovatky alebo mimoúrovňové križovatky, pokiaľ sa predpokladá nárast intenzít.
Cyklisti sa dostanú k OK urobiac obrat a výjduc na samostatnú cyklistickú cestičku,
pretínajúcu ramená križovatky v určitej vzdialenosti od nej. To môže výraznejšie
podporovať bezpečnosť a cyklistickú premávku v prípade väčšej frekventovanosti
jázd. Samozrejme, cyklisti musia robiť tieto obraty/zmeny jazdy, ale hlavnou vecou je
tu bezpečnosť. Priečny prejazd cez vstupné a výstupné ramená musí byť
koncipovaný s maximálnym zameraním na viditeľnosť a bezpečnosť.


Povoliť výnimočne zúženie - šírku cyklistickej cestičky na 2.0 – 2,5 m
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Umiestniť cyklistickú cestičku vo vzdialenosti 5 m od vozovky OK. To
pomáha separovať a vyčistiť konfliktné situácie. Automobilisti, ktorí vošli do
OK, sa sústreďujú v prvom rade na prejazd cyklistov, potom na ich začlenenie
sa v OK. Automobilisti, opúšťajúci OK, majú dostatok času evidovať
prítomnosť priečne prechádzajúcich cyklistov a dostatok priestoru na počkanie
si medzi križovatkou a cestičkou (v prípade, keď cyklisti majú prednosť.
Redukovať šírku príjazdových pruhov na maximum, aby sa minimalizovala
vzdialenosť, ktorú majú prejsť cyklisti/chodci, a súčasne sa tým spomalila
premávka.
Umiestniť deliace ostrovčeky medzi prístupové/výjazdové jazdné pruhy
dostatočne široké, aby sa urobil prejazd cyklistov bezpečným.
Na dvojpruhových OK, zriadiť výjazdy do jedného pruhu. To značne zvýši
bezpečnosť pri najnebezpečnejších prejazdoch cyklistov. V prípade výjazdov
s dvomi pruhmi, vozidlo v jednom pruhu môže zastierať výhľad medzi druhým
jazdným pruhom a cyklistami.
Počítať s retardérmi pri priesečných križovatkách. Cyklisti musia jazdiť
v úrovni, ale sklon retardérov znižuje rýchlosť áut a púta tak pozornosť
automobilistov.
Postaviť vedľa seba cyklistické križovania a priechody pre chodcov. To
posilňuje vizuálne prerušenie vozovky.
Používať rôzne materiály na separáciu cestičky a vozovky. To vizuálne
zdôrazňuje, že cestička patrí k vozovke. Neodporúča sa vegetácia, nakoľko
táto by zdôrazňovala separáciu a mohla by byť prekážkou viditeľnosti.

Prednosť cyklistických cestičiek na OK
Majú alebo nemajú cyklisti prednosť na OK ? Existujú argumenty pre a proti:




Ak cyklisti prednosť majú, môžu prechádzať plynulejšie a byť menej
spomaľovaní na OK. Navyše, zo zákona, cyklistická cestička sa delí
o prednosť s cestou, ku ktorej je pripojená, čo platí aj na OK (s výnimkou
opačných pokynov svetelnej signalizácie). V tomto prípade, vozidlá
vchádzajúce do OK musia dávať prednosť vozidlám, ktoré v nej už sú, vrátane
cyklistov. Spravidla sa to odporúča v aglomeráciách, a najmä, keď je
premávka cyklistov veľká.
Intuitívne, zdá sa byť lepším riešením vylúčenie cyklistov z režimu prednosti
v jazde a požadovať od nich, aby zastali pred prejazdom cez vstupné alebo
výstupné rameno. No, tento empirický prístup nie je v praxi dostatočne
odskúšaný. Kvalita koncepcie zdá sa byť rozhodujúcou. Nevýhody sú jasné:
cyklista môže stratiť čas pri stretnutí s motorovým vozidlom. Toto riešenie sa
často odporúča mimo aglomerácií, kde rýchlosti sú spravidla vyššie, hoci
premávka by mohla byť spomalená koncepčným riešením v širšom dotknutom
území.

Situácia sa môže do značnej miery odlišovať z hľadiska úrovne cyklistiky
v jednotlivých mestách.


V „tradičných“ cyklistických mestách, s vysokou kultúrou cyklistiky
a s vysokými počtami cyklistov, vodiči áut dávajú prednosť cyklistom často
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spontánne, dokonca aj vtedy, ak to od nich zákon nevyžaduje. Okružné
križovatky bez prednosti v jazde pre cyklistov môžu tvoriť nevýhodnú menšinu.
Naopak, v cyklistických mestách - „začiatočníkoch“, automobilisti považujú
cyklistov za menšinu, a môže sa im zdať nelogickým dávať prednosť v jazde
náhodnému cyklistovi. Je tu zvýšené riziko nehodovosti, že neakceptujú,
alebo nebudú rešpektovať prednosť osamelých cyklistov.

Voľba prednosti cyklistov musí byť realizovaná od samého začiatku už v návrhu, lebo
tieto riešenia si vyžadujú signifikantne odlišnú koncepciu!!!
Ak sa rozhodneme prisúdiť prednosť v jazde cyklistom, riskujeme, že vyvoláme
nepochopenie
u niektorých
vodičov,
najmä
v cyklistických
mestách
„začiatočníkoch“. Preto sa odporúča zdôrazniť status prednosti cyklistov filozofiou
a koncepciou dopravného riešenia podporujúceho cyklistickú dopravu celého sídla
v rámci riešenia všetkej dopravy a jej infraštruktúry už v ÚPD a DID (viď legislatívu).







Treba, aby povrch cyklistickej cestičky pokračoval na prejazde cez jazdné
pruhy. To je rozhodujúce.
Vytvoriť cyklistickú cestičku s farebne odlíšeným povrchom . Vizuálna
paralela s jazdným pruhom OK posilňuje status rovnakej prednosti v jazde.
Zvyšuje to aj pohodlie cyklistov.
Pridať dopravné značky týkajúce sa prednosti v jazde z oboch strán
cestičky. Vozidlá, vchádzajúce do OK a vychádzajúce z nej, musia dávať
prednosť cyklistom. Vozidlo, vchádzajúce do OK, musí najprv dať prednosť
cyklistom na úrovni cestičky, potom motorovým vozidlám, keď sa blíži
k vozovke križovatky.
Počítať so zakrivením cyklistickej cestičky, aby sa zlepšila viditeľnosť počas
prejazdu.

Ak sa rozhodneme neprisúdiť na OK prednosť v jazde cyklistom, musi to byť
jasné a bezpečné pre všetkých, ale najmä pre posledne menovaných.





Vytvoriť kolmú cyklistickú cestičku. Koncipovať cestičky, umožňujúce
prechod cez vstupné a výstupné pruhy v pravom uhle. To zdôrazňuje status
prednosti v jazde pre premávku vozidiel. Súčasne, cyklisti sú povinní
uskutočniť otočku o 90o a spomaliť.
Realizovať širšie ostrovčeky, umožňujúce cyklistom „ukryť sa“ medzi
jazdnými pruhmi.
Nepokračovať s povrchom cyklistickej cestičky až po prístupové cesty.

Ak je cyklistická premávka veľmi intenzívna, s výhľadovo vysokými objemami, treba
počítať s cyklistickým a peším tunelom už pod stredne veľkými OK. V tomto prípade,
stredový ostrovček môže byť otvorený, aby mohlo denné svetlo prenikať do tunela.
Modifikácia úzkych OK
Okružné križovatky so samostatnými cyklistickými cestičkami si vyžadujú veľa
priestoru. Často sa stáva, že priestor na takéto cestičky chýba, najmä na
existujúcich OK. Frekventované okruhy s cyklistickými pruhmi sú nebezpečné a pre
cyklistov málo zaujímavé; môžu sa stať reálnou fyzickou prekážkou. Menej skúsení
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cyklisti sa im vyhýbajú, alebo sa cítia byť povinnými zísť z bicykla a obísť OK peši.
Okrem toho, cyklisti môžu použiť priechody pre chodcov, vytvárajú tak ale nežiadúce
potencionálne kolízie s chodcami.
Pre zvýšenie bezpečnosti OK a uľahčenie prejazdu cyklistov môžu prichádzať do
úvahy nižšie uvedené riešenia. Musí sa s nimi počítať najmä pri hlavných miestnych
napojeniach na cyklistickú sieť:










Zmeniť OK s dvomi jazdnými pruhmi na križovatku s jedným jazdným
pruhom, so zmiešanou premávkou cyklistov a motorových vozidiel, alebo so
samostatnou cyklistickou cestičkou. Ak premávkové intenzity sú príliš veľké,
opatrenia na redukciu premávky sú nevyhnutné, a to buď odklonením
premávky, alebo jej znížením v celom zasiahnutom sektore.
Redukovať jazdný pruh na OK na 6 m alebo menej. To zníži počet kolízií,
nakoľko cyklisti aj vozidlá idú v jednom rade.
Zrušiť jeden z dvoch existujúcich pruhov (na vstupe, výstupe - všade
kde si to redukcia intenzít vyžaduje). To je možné urobiť nahradením
jedného „zrušeného“ pruhu pre autá pruhom pre autobusy, ktorý môže byť
využívaný aj cyklistami.
Nainštalovať retardéry na vstupných a výstupných pruhoch.
Vyznačiť okružný cyklistický pruh (alebo odporúčaný pruh) v OK, bez
toho, aby bol situovaný na okraj okruhu. To zvýši bezpečnosť a viditeľnosť
cyklistov, čo je ale dosť nezvyklé! Týmto je zriadený jasný priestor pre
cyklistov, upozorňujúci automobilistov na ich prítomnosť. To nabáda cyklistov
vzdialiť sa od okraja, aby ich vychádzajúce autá obchádzali z vonkajšej strany.
Cyklisti zamieria
k vonkajšej strane, keď vychádzajú z križovatky.
Predpokladá sa veľká vzájomná tolerancia všetkých účastníkov!
Pripojiť deliaci smerovací ostrovček, aby boli vstupy a výstupy
bezpečnejšie. Úzky a krátky obrubník chráni cyklistov pred vozidlami, ktoré
vstupujú do OK a odbočujú vpravo. To môže byť užitočné na vstupných
pruhoch (tesne pred OK) a na okruhu (ako malé ramienko, zľahka ohnuté
k okraju, tesne pred výjazdom).

Prvky, s ktorými treba počítať:
Silné miesta




Jednopruhové OK so zmiešanou premávkou cyklistov a motorových vozidiel
predstavujú najbezpečnejšie riešenie pre cyklistov v prípade miernej
premávky, a to bez toho, aby bolo potrebné akékoľvek špeciálne cyklistické
zariadenie.
Okružné križovatky so samostatnými cyklistickými cestičkami, a s prednosťou
v jazde, umožňujú plynulú a pohodlnú premávku bicyklov na veľkých
a frekventovaných OK.

Slabé miesta


Okružné križovatky so samostatnými cyklistickými cestičkami zaberajú veľa
miesta a sú nákladné.
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Na OK so samostatnými cyklistickými cestičkami, no bez prednosti v jazde,
cyklisti sú nútení robiť obraty, zastaviť a zísť z bicykla, keď stretávajú
motorové vozidlo. To, do určitej miery, spomaľuje premávku bicyklov.
Existujúce OK, neuľahčujúce používanie bicyklov (široké, frekventované),
tvoria veľkú prekážku cyklistického spojenia a vyžadujú si prispôsobené
zariadenia, naklonené cyklistom.
V začínajúcich „cyklistických“ mestách, bez tradície využívani bicyklov,
majúcich nízku cyklistickú kultúru, automobilisti môžu rešpektovať prednosť
v jazde cyklistov, iba ak je veľmi silne propagovaná a uplatňovaná v praxi.

Alternatívne riešenia



Križovatky s prednosťou, keď je to možné, redukovať toky vozidiel.
Križovatky mimoúrovňové alebo svetelne riadené, keď toky vozidiel sú
veľmi veľké.

Záver.
OK, aj napriek tisícročnej tradícii ich užívania, každým druhom dopravy, poskytujú
množstvo osobitných riešení, pričom sú stále ešte oblasťou z rôznych pohľadov
nepostačujúco preskúmanou. Naša platná legislatíva, projektové normy, technické
predpisy, možno už celkom nevyhovujú, ale dostupné množstvo zahraničnej
literatúry a praktické skúsenosti zo státisícov zrealizovaných OK vo svete, popisujú
spôsoby zaistenia bezpečnej jazdy cyklistov v nich, umožňujú tvorcom nachádzať
optimálne riešenia a navrhovať alebo dodatočne ich upravovať k spokojnosti
všetkých užívateľov. Je potrebné a dôležité OK nielen budovať, ale ich aj následne
monitorovať a podrobne analyzovať príčiny nehodovosti všetkých , t.j. aj cyklistov
a aj z dopravno- inžinierskych hľadísk
a riešiť možnosti ich znižovania a
eliminovania.
Literatúra:
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[4]“Accidents avec dommages....“ Daniels: Vademecum avec freetsvoorzreningen Brussels
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Prvý pioniersky ochranný cyklopruh na Pionierskej ulici v Bratislave. Foto: Ján Roháč

-

Asi nie úplne mentálne v poriadku bol kamionista, ktorý jazdil s kamiónom po Moste slobody sa
zrejme hral na Chucka Norrisa, most našťastie prežil, zdroj: polícia SR
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Európa ako aj Slovensko môže profitovať z cykloturizmu.
Zdroj: Eurovelo
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